
 

Zabawy, zadania i kart pracy dla DZIECI 

Temat dnia: Wesołe pisanki 

     

 

https://www.youtube.com/watch?v=HhkpcqoWoA8 

A to nasza piosenka: "Pisanki, pisanki "spróbujcie nauczyć się jej w domu lub z 

rodzeństwem, 

 Wielkanocne tradycje 

Rodzice proszę przeprowadźcie rozmowę na temat zbliżających się Świąt 

Wielkanocnych,  połączcie to z oglądaniem ilustracji, książek oraz krótkiego filmiku 

w internecie 

https://www.youtube.com/watch?v=PSMcPXs-1vM 

 

Teraz wasze dziecko poznaje niektóre zwyczaje związane ze Świętami wielkanocnymi, 

podczas wypowiedzi dziecka zwrócić uwagę na prawidłowe wymawianie słów (głośno 

i wyraźnie) możecie  powtórzyć dwa razy też Wasze ćwiczenia z logopedii, zachęcam. 

Te ćwiczenia poprawnego mówienia starajcie się wykonywać często ale też używajcie 

w mowie do dziecka prawidłowej mowy, bez zdrobnień, w mowie czynnej używajcie 

określonego zasobu słów zgodnie z regułami gramatyki. 
A TAKŻE TROCHĘ MATEMATYKI NA DZIŚ 

„Zajączki” – zabawa paluszkowa doskonaląca liczenie oraz drobne ruchy palców 

https://www.youtube.com/watch?v=HhkpcqoWoA8
https://www.youtube.com/watch?v=PSMcPXs-1vM


 

Pięć zajączków małych kica na polanie. 

Gdy się jeden schowa, ile tu zostanie? 

Pięć zajączków małych kica na polanie. 

 Gdy się dwa schowają. Ile tu zostanie? 

Pięć zajączków małych kica na polanie. 

Gdy się trzy schowają ile tu zostanie? 

Pięć zajączków małych kica na polanie. 

Gdy odejdą cztery, ile tu zostanie? 

Pięć zajączków małych kica na polanie. 

Kiedy pięć się schowa, ile tu zostanie? 

Pięć zajączków małych już do mamy kica. 

Kocha je ogromnie mama zajęczyca zaplata palce obu dłoni i lekko kołysze splecionymi dłońmi. 

„Wielkanocne symbole”zabawa przygotowująca do czytania: Zabawcie się teraz w 

dzielenie wyrazów na sylaby i głoski , możecie też poprosić dziecko aby je policzyło, 

dzielenie słów : jajko, baranek, palma, pisanka lub inne, które wybierzecie lub które 

poda dziecko: zróbcie to razem w przypadku kłopotów i pamiętajcie, by były to wyrazy 

o prostej budowie fonetycznej 

   

„Kura znosi jajko” – zabawa ruchowa z elementami liczenia: Rodzinko pobawcie się 



razem przy piosence lub przy zabawie ruchowej. Wskazówki dziecko  porusza się w 

rytmie podanym przez Rodzica a na przerwę w muzyce rzucamy kostką do gry, mówiąc 

KURA ZNOSI JAJKA. ILE ICH ZNIOSŁA? Dziecko liczy oczka i podaje , a potem 

tyle razy mówimy ko, ko, ko...można też zrobić przysiady. 

Podziękuj proszę dziecko za zabawę i pochwal za aktywność. 

Ja również dziękuję Wam za zabawę 

Przesyłam także karty pracy do zabawy i nauki. 

Możecie też wykonać własną pracę w temacie Wielkanoc, dalej czekam na wasze prace. 

Irena Wielgo- Kulbacka  

 



 

 

 

 


